
 

                                                                                                                           

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του πρακτικού της αριθ. 23η συνεδρίασης του Δ.Σ
Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Περίληψη : «Έγκριση προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου χρόνου, για  την υλοποίηση  της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», με παράρτημα ΡΟΜΑ  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002774
στο Ν.Π. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής».
 

Στην Κομοτηνή  σήμερα 30/12/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», στα κεντρικά γραφεία του Ν.Π. στην οδό Γρ. Μαρασλή 1, κατόπιν της  αριθ. Πρωτ.
4005/23-12-2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου κου Ιωάννη Γκαράνη, η οποία δημοσιεύτηκε
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  παρουσία  του Προέδρου,  βρέθηκε  σε  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί
συνόλου 11 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 7 τακτικά μέλη  και συγκεκριμένα :

Παρόντες : 

Απόντες:

1. Ιωάννης Γκαράνης (Πρόεδρος)
2. Κλεοπάτρα Στογιαννίδου
3. Αναστασία Λιβεριάδου
4. Γεώργιος Ναβροζίδης
5. Νικόλαος Φακιρίδης
6. Ρωξάνη Ζαργιάνη
7. Κυριακή Δαγγίδου

1. Κων/νος Κλείτσας
2. Ειρήνη Σταυρίδου
3. Κων/νια Σκαπαριώτου  
4. Εμρέ Αχμέτ

Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Προϊσταμένη Δ/νσης κα Μαρία Μερέτη, ως
γραμματέας  του Δ.Σ.

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. στα  θέματα της ημερήσιας
διάταξης που έχουν ως εξής: 

ΘΕΜΑ 4  ο: «Έγκριση προσλήψεων  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου  χρόνου, για  την  υλοποίηση  της  Πράξης  «ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»,  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ  με  κωδικό  ΟΠΣ  (MIS)  5002774  στο  Ν.Π.  «Κέντρο
Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής».

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

Μας υπεβλήθη η με αρίθμ. Πρωτ. 3978/20-12-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης  Δ/νσης του
Ν.Π., Μαρίας Μερέτη στην  οποία αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας Υπόψη:
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Την  αριθμ.  KYA  Δ23/οικ.  14435-1135  29.03.2016  (ΦΕΚ  854  30.03.2016  τεύχος  Β')
«Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» όπου στο άρθρο 4
προβλέπονται οι φορείς υλοποίησης, η λειτουργία και στελέχωση των κέντρων κοινότητας. 

Την με αρίθμ. 2930/06.07.2016 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης της ΕΥΔ
ΑΜΘ όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. Πρωτ. 5080/07-11-2016   με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία & Θράκη» με κωδικό ΑΜΘ28/6-7-2016 (Α/Α
ΟΠΣ:1621).

Την  αριθμ.103/2016  Απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου  περί  υποβολής  πρότασης  του
ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής  στην Πρόσκληση με αριθμ. 2930/06-07-2016  του Ε.Π. ΠΑΜΘ  με τίτλο
«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
 

Την αρίθμ.5062/14-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας Θράκης, περί
ένταξης  της  πράξης  «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»,  με  κωδικό Πράξης/MIS
(ΟΠΣ) 5002774 στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και Κοινωνική συνοχή- ΕΚΤ» του
Ε.Π.  «Ανατολική  Μακεδονία  Θράκη»  που  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό
Ταμείο .
Με την ανωτέρω απόφαση ένταξης ορίζονται:

 Ως χρόνος έναρξης της συγκεκριμένης πράξης, ορίζεται η 01-07-2016 και ως χρόνος λήξης
αντίστοιχα, η 30-06-2021.

 Ο προϋπολογισμός της πράξης, συνολικού ποσού 328.560,00 €
 Η λειτουργία των «Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων» ως Παραρτήματα του

Κέντρου Κοινότητας.

Το  γεγονός  ότι  για  τη  λειτουργία  του  Κέντρου  Κοινότητας  Δήμου  Κομοτηνής  απαιτείται
προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, όπως αυτό προβλέπεται στην αριθ. Δ23/OIK. 14435-1135/30-
3-2016  KYA,  ανάλογα  με  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  αυτής.  O
αριθμός του προσωπικού είναι συνάρτηση του πληθυσμού του κάθε Δήμου και του εγκεκριμένου
προϋπολογισθέντος ποσού. Στην ίδια ΚΥΑ προβλέπονται και οι ειδικότητες κατά προτεραιότητα.

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη,  στην αίτηση χρηματοδότησης,  περιγραφή της στελέχωσης
της  δομής  και  της  διαδικασίας  πρόσληψης  το  Κέντρο  Κοινότητας  του  Δήμου  Κομοτηνής  θα
στελεχωθεί από 6 υπαλλήλους εκ των οποίων οι τρείς (1 Κοινωνική Λειτουργός Π.Ε., 1 Νοσηλεύτρια
Τ.Ε. και 1 Νοσηλεύτρια Δ.Ε.) μετακινούνται από τα Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων
τα οποία θα λειτουργήσουν ως παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κομοτηνής.

Το απαιτούμενο προσωπικό θα προσληφθεί  με την διαδικασία που προβλέπεται από τις
διατάξεις  του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού, που εφαρμόζονται για
την  πρόσληψη  του  έκτακτου  προσωπικού,  σύμφωνα  με  την  οποία  η  διάρκεια  πρόσληψης  του
προσωπικού  θα  είναι  για  ένα  (1)  έτος,  με  δυνατότητα  ανανέωσης  του,  μέχρι  τη  λήξη  του
συγκεκριμένου  προγράμματος.  Παράλληλα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  άρθρου  14  του  Ν.
4403/2016, καθορίστηκε πως δεν απαιτείται πλέον η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, για το
προσωπικό που προσλαμβάνεται  στο πλαίσιο Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,  η στο πλαίσιο άλλων
διεθνών Προγραμμάτων με Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή Συμβάσεις Μίσθωσης
έργου.»

Στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου μας του οικονομικού έτους 2017 πρόκειται να εγγραφούν
οι αναγκαίες πιστώσεις για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού στους:
Α) ΚΑ  60.6041.02  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ για το πρόγραμμα
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», ποσό 41.000,00 €
Β)  ΚΑ  60.6054.02  «Εργοδοτικές  εισφορές  υπαλλήλων  με  σύμβαση  ΙΔΟΧ  για  το  πρόγραμμα
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», ποσό 12.500,00 €

Και προκειμένου να δρομολογηθεί  η διαδικασία υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Κομοτηνής»

 εισηγούμαστε 
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 Την  έγκριση  πρόσληψης  έκτακτου  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  Ι.Δ.Ο.Χ.,  για  την
υλοποίηση της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κομοτηνής» με παράρτημα ΡΟΜΑ, στον άξονα
προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και Κοινωνική συνοχή- ΕΚΤ» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία
Θράκη»  με  κωδικό  ΟΠΣ  5002774,  σύμφωνα  με  την.  αριθμ.  πρωτ.  3027/24-10-2016  αίτηση
χρηματοδότησης της Πράξης και την αριθμ.. πρωτ. 5062/14-12-2016  Απόφασης έγκρισής της και
συγκεκριμένα τις παρακάτω ειδικότητες :

•  Ενός  [1]  Υπαλλήλου,  Κατηγορίας  και  Κλάδου  ΠΕ  Κοινωνικής  Εργασίας,  πλήρους
απασχόλησης 
•  Ενός  [1]  Υπαλλήλου,  Κατηγορίας  και  Κλάδου  ΤΕ  Διοίκηση  επιχειρήσεων,  πλήρους
απασχόλησης 
•  Eνός/μίας  (1)  Διαμεσολαβητή  για  Ρομά   τουλάχιστον  ΥΕ,  πλήρους  απασχόλησης, ο/η
οποίος/α, σε κάθε περίπτωση θα έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας και
της διαλέκτου της.

Οι  συναφθείσες  συμβάσεις  θα  έχουν  διάρκεια  ενός  (1)  έτους  από  την  υπογραφή  των
συμβάσεων με δυνατότητα παράταση ή ανανέωσής τους σε περίπτωση συνέχισης του έργου. 

Οι  πράξεις  πρόσληψης  και  λύσης  της  σύμβασης  εργασίας  για  οποιονδήποτε  λόγο  του
προσωπικού  που  υπηρετεί  στο  Δημόσιο,  στα  Ν.Π.Δ.Δ.  και  στους  Ο.Τ.Α  α'  και  β'  βαθμού  με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης,
δημοσιεύονται  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (παρ 9 του άρθρου 1 του ν.  4038/2012,  ΥΠ.
Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/47/26328/22.01.2013). 

Η χρηματοδότηση της δαπάνης για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί
εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020», όπως
αποτυπώνεται  στην  με  αριθμ.:  5062/14-12-2016  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη
του  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.  3463/2006  ΚΔΚ,  τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010-  Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, την υπ. αρίθμ. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 21 του Ν. 2190/1994, τις διατάξεις
της  παρ.  5  του  άρθ.  14  του  Ν.  4403/2016,  Τη  με  αρ.  πρωτ. 5062/14-12-2016  απόφαση  του
Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας Θράκης  και τις διατάξεις των άρθρων 233, 240 του Ν. 3463/06
Κ.Δ.Κ.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
 
Α)  Εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 21 του Ν. 2190/1994, για την υλοποίηση της
πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», με κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5002774
στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και Κοινωνική συνοχή- ΕΚΤ» του Ε.Π. «Ανατολική
Μακεδονία Θράκη» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του παρακάτω
προσωπικού:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
( με άδεια άσκησης επαγγέλματος) 1 ένα (1) έτος από την υπογραφή

της σύμβασης, με δυνατότητα
ανανέωσης μέχρι τη λήξη του

Προγράμματος
2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
3 ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 1

Β) Το  κόστος  μισθοδοσίας  του  προσωπικού  θα  καλυφθεί  από  το  ΕΠ  «Ανατολική  Μακεδονία
Θράκη»,  στα  πλαίσια  της  πράξης  "Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Κομοτηνής",  στον  Άξονα
Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και Κοινωνική συνοχή- ΕΚΤ» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία
Θράκη» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο .

 Στον προϋπολογισμό εξόδων του Ν.Π του οικονομικού έτους 2017 πρόκειται να εγγραφούν
οι αναγκαίες πιστώσεις για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού στους:
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1) ΚΑ  60.6041.02  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ για το πρόγραμμα
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», ποσό 41.000,00 € και
2)  ΚΑ  60.6054.02  «Εργοδοτικές  εισφορές  υπαλλήλων  με  σύμβαση  ΙΔΟΧ  για  το  πρόγραμμα
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», ποσό 12.500,00 €
Οι αμοιβές του ανωτέρω προσωπικού καθορίζονται με το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2016)

  
Η  διαδικασία  επιλογής  τους  ως  άνω  προσωπικού  (κριτήρια  βαθμολόγησης,  ενέργειες

δημοσιότητας  κλπ)  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  αριθμ.  πρωτ.  2930/06-07-2016
Πρόσκληση  όπως τροποποιήθηκε  με  την  αρίθμ.  Πρωτ.  5080/07-11-2016   και  στα  συνοδευτικά
έγγραφα  αυτής  (Οδηγός  Εφαρμογής,  ΚΥΑ  Δ23/οικ.  14435/1135/29-3-2015  και  τις  κείμενες
διατάξεις).

Γ) Η χρονική διάρκεια της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού θα είναι  για ένα (1)  έτος,  με
δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 130/2016
 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής:
…………………………………………………………………………………………………………………
         

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

     ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΡΩΞΑΝΗ ΖΑΡΓΙΑΝΗ

      ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΓΓΙΔΟΥ

Ακριβές απόσπασμα 
που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
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